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I - Conselheiro participante
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA

II – Nome da Atividade
  LACNIC 31

III – Frequência da atividade
 (  ) Eventual
 ( x ) Periódica
         (   ) Trimestral (  ) Semestral ( X ) Anual (  ) Bienal

IV – Tipo da atividade
  (X) Feira/Congresso/Conferência
  (  ) Curso/Atividade de Formação.

V – Entidade organizadora da Atividade
  ONU

VI - Data e local da realização da atividade:

Data Inicio: 24.09.2018
Data Final:  28.09.2018
Cidade:    Punta Cana
País:          Republica Dominicana

https://www.lacnic.net/lacnic31/

VIII - Descrição da atividade:

LACNIC  31,  um  dos  eventos  da  Internet  mais  importantes  da  região  que  reúne
especialistas  e  representantes  da  academia,  sociedade  civil,  mundo  empresarial,
governos e profissionais do setor das telecomunicações.

O encontro será organizado pelo Instituto Dominicano de Telecomunicações  (INDOTEL)
e  vai  acontecer  no  Centro  de  Convenções  Barceló  Bávaro  Beach  em  Punta  Cana,
República Dominicana, de 6 a 10 de maio de 2019.

Durante  o  evento,  serão  desenvolvidos  tutoriais  e  diferentes  painéis  ministrados  por
proeminentes palestrantes, que abordarão questões como o esgotamento do IPv4, os
principais desafios para implementar o IPv6 na região, segurança, entre outras.

Também será  realizada a segunda edição do Fórum Técnico  de LACNIC.  ,  o  espaço
dentro  dos  eventos  anuais  de  LACNIC  criado  para  que  a  comunidade  internacional
apresente a suas experiências, trabalhos e iniciativas relacionadas a aspectos técnicos
em torno de um tema central: o desenvolvimento da Internet na região da América Latina
e o Caribe.
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https://www.lacnic.net/3413/51/evento/chamada-para-apresentac%C3%A3o-de-trabalhos-ftl-lacnic31


Participações anteriores

Participei do evento na Argentina. Anteriormente venho participando desde 2010 como
Membro da Assembleia Geral e dos grupos de discussões. 
Também participei de discussões sobre prevenção e mitigação de ataques e segurança
das redes.

IX – Repercussão da atividade face aos objetivos do CGI

O Lacnic  é  o  responsável  por  governança  dos números de Ips  na  America  Latina  e
Caribe. Esse é um recurso crítico para infraestrutura da internet. O Lacnic é diretamente
ligado ao Nic.br uma vez que a governança desses recursos no Brasil esta a cargo do
Nic.br.

 X – A importância de minha participação nesta atividade

Acompanho há nove anos as atividades no Lacnic, contribuindo de forma significativa no
esforço de aumentar à participação brasileira nas reuniões. A participação do Brasil no
Lacnic está diretamente ligado ao crescimento de sistemas autônomos no país. Tenho
assento na Assembleia Geral, tendo inclusive em algumas assembleias, via procuração,
mais de 150 ASNs.
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